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FIZETÉSKÖNNYÍTÉSI KÉRELEM
A nyomtatványt kérjük olvasható kézírással, nyomtatott nagybetűvel szíveskedjen
kitölteni és postai úton (cím: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.), vagy emailben
az
info@zenitfaktor.hu
címre
megküldeni
esetleg
személyesen
ügyfélszolgálatunkon benyújtani szíveskedjék.
Alulírott
Név:
Születési név:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
Személyi igazolvány szám:
Állandó lakcím:
Levelezési cím:
Telefonszám:
jelen kérelem aláírásával a _________________________(szerződésszám) számú tartozásomat
kifejezetten elismerem. Kijelentem, hogy a tartozás egy összegben történő kiegyenlítésére nem
vagyok képes az alább részletezett indokaim alapján:

Jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok arra, hogy fennálló tartozásomat – az
engedményes hozzájárulása esetén – az alábbi ütemezés szerint egyenlítem ki:
Egyösszegű rendezés esetén:
Egyösszegű rendezés esetén a felajánlott összeg (Ft)
Részletfizetés esetén:
Első részlet összege (Ft)
Első részlet befizetésének határideje (év/hó/nap)
További részletek összege (Ft/hó)
Befizetések határideje

minden hónap_______ napja

Kifejezetten tudomásul veszem, hogy a teljes követelés pontos összege a kifizetés napjára
figyelemmel változhat.
Büntetőjogi és polgári jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban
feltüntetett személyes adataim a valóságnak mindenben megfelelnek, egyúttal kötelezettséget
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vállalok arra, hogy az azokban beállt bárminemű változást az Engedményes részére
haladéktalanul bejelentem.

Jelen nyilatkozatban foglalt kötelezettségvállalás ügyleti akaratommal és a tartozás alapját
képező szerződések tartalmával, valamint teljesítőképességemmel összhangban áll, ezért azt
jóváhagyólag, saját kezűleg aláírom.
Alulírott, mint a ZENIT-FAKTOR Zrt. ügyfele és a jelen dokumentumban megjelölt szerződés (a
továbbiakban: Szerződés) kötelezettje kijelentem, hogy
✓ a ZENIT-FAKTOR Zrt.-től, mint adatkezelőtől a Szerződéssel és a ZENIT-FAKTOR Zrt. abból
eredő követelése érvényesítésével kapcsolatos adataimra vonatkozó adatkezelésről
részletes tájékoztatást kaptam, és a ZENIT-FAKTOR Zrt. Adatkezelési tájékoztató
elnevezésű dokumentumát megismertem;
✓ hozzájárulok ahhoz, hogy a Szerződéssel kapcsolatos személyes adataimat, a jelen
dokumentum keretében szolgáltatott adataimat és a tartozásommal összefüggésben tett
nyilatkozataimban foglalt adatokat kezelje, nyilvántartsa, és a Szerződésből eredő
követelés teljesítése, érvényesítése érdekében – ideértve a kapcsolattartást, az esetleges
kedvezmények elbírálását és egyezségkötést, a nyilatkozatok valóságtartalmának
ellenőrzését is – felhasználja.
Kelt: ______________________________, 202_____________________________

aláírás
Előttünk, mint tanúk előtt:
Tanú 1:

Tanú 2:
Név
Cím
Szem.ig.szám
Aláírás
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